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1. Информация за дисертанта
Авторът на дисертационният труд – Юлия Даншина има научна степен
кандидат на науките по държавно управление и работи на длъжност доцент в
Катедрата по държавно управление и данъчна администрация в Университета
по данъчна администрация и финанси, Украйна.
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2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труде в обем 366 страници и съдържа: въведение;
изложение от от 5 раздела с по три параграфа, 6 страници изводи; 6 таблици и
28 графики и формули; библиография от 455 заглавия (368 на украински и
руски език, 87 на полски и английски език). Убедително са представени и
цитиранията на авторката по темата на изследването. С тези свои
характеристики

дисертационният

труд

отговаря

на

изискванията

на

Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в
Република България и утвърдените норми.
Научното изследване на Юлия Даншина е посветено на много актулен
проблем относно усъвършенстване на електронното управление на системата
за предоставяне на административни услуги в Украйна.
Електронното управление е най-важното средство за стандартизиране
на предоставянето на административни услуги, тъй като то дефинира такива
аспекти на предоставянето на подобни услуги, като например времето за
предоставяне на административни услуги, начини за приложение на такива
услуги

и

т.н.

Необходимостта

от

прецизиране

на

концептуално-

категориалния апарат в тази сфера изисква разработване на документи и
материали, релевантни на процеса на предоставянето на административни
услуги. В украинската научна литература този проблем все още е малко
изследван. Това обуславя и актуалността на темата на дисертацията на Ю.В.
Даншина, която разглежда развитието на процеса на предоставяне на
административни услуги в страни с развита демокрация и предлага
адекватните начини за тяхното функциониране в Украйна.
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3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Несъмнено разгледаната от дисертанта проблематика е с определена
научна и практическа насоченост. Внимателния прочит на труда, дава
основание да се заключи, че автора е изпълнил поставените задачи,
дефинирани в увода на изследването, посредством които постига конкретни
практико-приложни резултати, сред които могат да се откроят:
Аргументирана

е

необходимостта

от

комплексен

подход

при

разглеждане на различните аспекти на процеса на предоставяне на
административни услуги;
Формулирани

са

практически

препоръки

за

направления

в

усъвършенстването на управлението на системата за предоставяне на
административни услуги, които могат да бъдат полезни в практическата
дейност на централната и местна власт и тяхната администрация;
Положително следва да бъде оценен подхода на автора да изследва
проблемите

на

мрежовата

организация

при

предоставянето

на

административни услуги в интернет среда.
Несъмнен интерес представлява резултатния стремеж на автора да
осмисли проблема за усъвършенстване на системата за електронно
управление на административни услуги през призмата на концепцията за
т.нар. електронна демокрация.
Предвид това, намирам използваните изследователски методи за
подходящи и приложими.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
На основата на задълбочена изследователска дейност авторът е извел
научно-приложни приноси, които приемам, тъй като напълно съответстват на
поставената цел и задачи. Те могат да се обобщят в следните направления:
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− разработена е мрежова структура на субектно-субектни отношения, в
която резултат от взаимодействието, от една страна, е дейността, насочена
към непосредствено предоставяне на адми-нистративни услуги и всички
съпътстващи тази дейност процеси, а именно:осигуряване на качество,
прозрачност и т.н., а от друга страна – дейността, насочена към
усъвършенстване на системата за държавно управление, в частност
управлението на системата за предоставяне на административни услуги;
− определена е съвкупност от електронни технологии, от които се
формира

единна

информационно-технологична

инфраструктура

на

управление на системата за предоставяне на административни услуги и е
предложен методологически подход за прилагане на оценка за качеството на
техните взаимодействия;
− обоснован е инструментариум за мрежово взаимодействие на трите
сектора в управлението на системата за предоставяне на административните
услуги, изведени са условията и принципите, на които трябва да се основава
едно такова взаимодействие;
− високо оценявам предложената авторска Краудконцепция, основното
предназначение на която се състои в създаване и постоянна поддръжка на
връзки със заинтересованите страни, превръщане на субектите на заявяване и
субектите на предоставяне в стейкхолдъри и в просуматори, а също и
създаване на вътрешна система за управленска комуникация и управление на
информа-ционните потоци.

5. Оценка на публикациите по дисертацията
Основните научни положения, изводи и предложения, формулирани
според резултатите от изследването, са отразени в 37 разработки, от които 1
монография на автора, 1 колективна монография, 11 статии в научни издания
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на Украйна,

8 статии в научни периодически издания в чужбина по

избраното направление на изследване и 14 тезиси в материали към научнопрактически конференции.
Всички

научни

дисертационния

труд,

публикации
отразяват

са

изцяло

основните

в

проблематиката

резултати

и

на

осигуряват

необходимата публичност на изследването.

6. Оценка на автореферата
Авторефератът е в обем от 43 страници. Той представя достатъчно
пълно обхвата, съдържанието и структурата на представения труд. Спазени са
изискванията

за

съответствие

на

автореферата

на

дисертационното

изследване. Отразени са направените от автора изследвания. Накрая на
автореферата са представени изводи и приноси на дисертанта. Автореферата
е оформен коректно и представя обективно изследването и резултатите от
него.

7. Критични бележки и препоръки
Заслужава да се оценят положително изведените от автора полезни
практически препоръки в резултат на анализа. Разбира се, би могло да се
препоръча на автора да ги формулира в по-синтезиран вид с оглед
предоставянето им на вниманието на високите йерархични нива в Украйна.
Оценявам високо краудконцепцията и бих препоръчала тези резултати
от изследването да се популяризират по подходящ начин в контекста на все
по-популярната концепция за осигуряване на ново качество между
административната система и гражданите – клиенти на публични услуги.
Като оценявам високо иновативния подход към усъвършенстване
системата за електронно управление на системата за предоставяне на
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административни услуги, препоръчвам в бъдеще да се насочи вниманието
към разработването на конкретни краудтехнологии, което твърде вероятно е
да бъде посрещнато с интерес и в звената на европейската административна
система.

8. Заключение
Представеният за защита дисертационен труд има характер на
завършено

научно

изследване.

Дисертацията

съдържа

съществени

теоретични разработки и практически предложения, насочени към научнотеоретично обосноваване на инструментариума за електронно управление и
за разработване на практически препоръки за подобряване на управлението
на системата за предоставяне на административни услуги.
Ето защо, получените приносни резултати
изследване

ми

дават

основание

да

приема,

от дисертационното
че

трудът

притежава

необходимите достойнства и напълно отговаря на изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за
неговото приложение.
С убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд и
предлагам на членовете на почитаемото Научно жури да присъди
образователна и научна степен „доктор на науките” на Юлия Владимировна
Даншина по специалност “Организация и управление извън сферата на
материалното производство”.

6.11.2019 г.
гр. Варна

Подпис: …………………............
доц.д-р Светла Михалева

6

